Směrnice o zapůjčování učebnic a poskytování sešitů
studentům SOŠ a SOU Kuřim
I. Poskytování sešitů
Na SOŠ a SOU jsou sešity studentům poskytovány školou na začátku školního roku.
U oborů bez školného (OK, EL) za poplatek 20 Kč na den teoretického vyučování
v týdnu. U oborů se školným (IT, EP, ME, MS) je poplatek obsažen ve školném.
II.

Zapůjčování učebnic
Na SOŠ a SOU je většina učebnic studentům zapůjčovaná. U oborů bez školného
(OK, EL) za poplatek 130 Kč na den teoretického vyučování v týdnu. U oborů se školným (IT, EP, ME, MS) je poplatek obsažen ve školném.

III. Platba poplatků
Poplatek za sešity a učebnice u oborů bez školného (OK, EL) vybírá od studentů třídní učitel v měsíci září. Pokud student v tomto termínu poplatek neuhradí, je povinen
učebnice a sešity vrátit a pořídit si je na vlastní náklady. Používání sešitů a učebnic
při výuce je povinností žáka. Ve školním roce 2019/2020 součet poplatků činí:
u oborů OK1, EL1
450 Kč
u oborů OK2, EL2
450 Kč
u oborů OK3, EL3
300 Kč.
IV. Prodej učebnic
Část učebnic musí mít studenti vlastní. Na začátku školního roku si je mohou zakoupit ve škole (za nákupní cenu, do vyprodání zásob školy) nebo si je pořídí sami.
Škola vydává vlastní skripta nebo studijní materiály. Studenti si je mohou zakoupit
za kopírovací náklady nebo stáhnout zdarma z vnitřní sítě.
V. Další opatření
Stav zapůjčené učebnice eviduje zapůjčující před zapůjčením v tabulce učebnice.
Zjistí-li zapůjčující při vrácení učebnice studentem nepřiměřené opotřebení učebnice nebo ztratí-li student učebnici, je povinen zaplatit přiměřenou pokutu až do
výše pořizovací ceny nové učebnice dle úvahy zapůjčujícího.
Přijetí poplatku nebo úhradu ceny učebnice potvrzuje přebírající osoba školy do žákovské knížky studenta.
Tato směrnice ruší směrnici o zapůjčování učebnic a poskytování sešitů ze dne
1. 8. 2018.
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